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Het onderzoek

Onderzoeksopzet
Op 27 mei 2022 is op grond van artikel 1.62, tweede lid van de Wet kinderopvang een onaangekondigd
jaarlijks onderzoek uitgevoerd.

In dit onderzoek is beoordeeld of wordt voldaan aan de volgende kwaliteitseisen:
• de eisen aan het pedagogisch klimaat;
• de eisen aan (de inzet van) het personeel;
• de eisen aan de stabiliteit van de groepen;
• de eisen aan het (uitvoeren van het) veiligheids- en gezondheidsbeleid.

De kwaliteitseisen die zijn onderzocht, staan achter in het rapport.

Na het inspectiebezoek is de houder gevraagd nog documenten op te sturen. Deze documenten heeft de
toezichthouder binnen de onderzoeksperiode ontvangen en beoordeeld in het onderzoek.

Beschouwing
Organisatie
Enjoy! Kinderopvang B.V. (hierna: Enjoy!) heeft een kinderdagverblijf (hierna kdv) en een buitenschoolse
opvang (hierna bso) die beide gevestigd zijn in een pas gerenoveerd pand aan de Amsterdamseweg 108 in
Amstelveen. De houder handelt tevens onder de namen Enjoy! Daycare en Enjoy! Preschool voor het
kinderdagverblijf en Enjoy! After school voor de buitenschoolse opvang. Ook exploiteert de directeur een
centrum voor huiswerkbegeleiding en pedagogische ondersteuning op een ander adres (Enjoy! Learning).
Sinds juni 2021 maakt de organisatie 't Eigen Wijsje B.V. onderdeel uit van Enjoy! Kinderopvang B.V.. 

't Eigen Wijsje B.V. is een organisatie die in Amstelveen 3 kinderdagverblijven exploiteert. De B.V. wordt
aangestuurd door 't Eigen Wijsje Beheer B.V., die weer wordt aangestuurd door Enjoy! Holding B.V..

De bestuurder stuurt de personen van het backoffice aan. De teamleaders sturen het team aan. Tevens zijn
er 2 pedagogische coaches en 2 beleidsmedewerkers. De teamleads worden aangestuurd door de Chief van
het desbetreffende label, (voor elk label Afterschool, Daycare en Learning is er een Chief). Momenteel
wordt er gewerkt aan 1 beleid en werkwijze. 

Locatie
Het kinderdagverblijf bestaat uit 2 stamgroepen: een verticale groep (Daycare) met maximaal 16 kinderen
in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en een peutergroep (Preschool) met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2
tot 4 jaar. De groep Daycare biedt opvang van 8.00 tot 18.30 uur en de Preschool is van 8.00 tot 13.00
geopend. De opvang richt zich op school voorbereidend werken en is van maandag tot en met vrijdag
geopend. In de schoolvakanties is deze groep gesloten. De groepsruimte van de groep Preschool wordt
gedeeld met de bso, die in de middag gebruikmaakt van onder andere deze ruimte. 

Advies aan college van B&W
Aan alle onderzochte kwaliteitseisen wordt voldaan. De toezichthouder adviseert het rapport ter
kennisname in ontvangst te nemen.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder heeft 2 pedagogische werkplannen opgesteld: 1 voor de groep Daycare en 1 voor de groep Pre-
school. De werkplannen zijn gebaseerd op de visie van ontwikkelingspsycholoog Steven Pont, psycholoog
Carol Dweck, en pedagoog Loris Malaguzzi. Kinderen zelf laten ontdekken en ervaren, en ze motiveren om
zo het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid te vergroten, staat centraal. 

De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen Daycare en Preschool staan
beschreven in de pedagogische werkplannen. Zo staat beschreven dat de Daycare-groep bestaat uit
maximaal 16 kinderen van 0-4 jaar en de Preschool-groep uit maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar.

In het pedagogisch beleidsplan is duidelijk beschreven hoe de beroepskrachten de ontwikkeling van de
kinderen volgen en stimuleren. Dit doen ze door observaties uit te schrijven en 'focus'-schema's voor
verschillende leeftijden te gebruiken. De opvang sluit met de Pre-schoolgroep aan op het basisonderwijs.
Kinderen worden met diverse activiteiten voorbereid op school. Ook is er een formulier 'Van Enjoy! naar de
basisschool overdracht' dat met ouders kan worden ingevuld. 

Elk kind heeft een mentor. De mentor maakt 2 keer per jaar (maart en oktober) een verslag over de
ontwikkeling van het kind en nodigen ouders uit voor een gesprek als daar behoefte aan is. De mentor is ook
de contactpersoon voor ouders wanneer zij vragen hebben over hoe het met hun kind gaat.

Tot slot is in het pedagogisch beleidsplan duidelijk beschreven welke taken beroepskrachten in opleiding,
stagiairs en vrijwilligers in het kinderdagverblijf kunnen uitvoeren en hoe zij worden begeleid. Ook hebben zij
hier een apart beleidsstuk voor gemaakt: 'Begeleider in ontwikkeling, opleiding, stagiairs en vrijwilligers bij
Enjoy!'

Werken volgens het pedagogisch beleid 
Door middel van pedagogische coaching en de teamvergaderingen wordt het pedagogisch beleid ingevoerd
en onder de aandacht gebracht.

Pedagogische praktijk
De toezichthouder heeft tijdens het vrij spelen de pedagogische praktijk geobserveerd. Op basis hiervan is
beoordeeld dat de beroepskrachten tijdens het inspectiebezoek verantwoorde dagopvang aanbieden.
Hierna zijn een paar voorbeelden beschreven.

Bij binnenkomst heerst er een ontspannen sfeer op de groep. De kinderen spelen verdeeld over de ruimte;
de beroepskrachten sluiten bij de kinderen aan door bij ze in de buurt te zitten en samen te spelen. Zo zit er
een beroepskracht met een kind op de bank en is een andere beroepskracht het haar van een kind aan het
vlechten. Meerdere kinderen vinden dit leuk en komen erbij staan en vragen 'Ik wil ook een vlecht'.
Vervolgens maakt de beroepskracht er een leuke kleine activiteit van door te vertellen wat ze doet en ook
bij een ander kind een vlecht te maken.

Als een beroepskracht een kind gaat verschonen praat ze tegen het kind en vertelt ze wat ze gaat doen. Als
de beroepskracht verder gaat met meerdere kinderen verschonen houdt ze continu contact met andere
kinderen door ze een aai over het hoofd te geven of even te knuffelen. Ook de andere beroepskracht weet
de aandacht goed te verdelen tussen de kinderen met wie zij speelt en de kinderen die zelfstandig spelen.
Wanneer een kind een brandweerauto laat zien zegt de beroepskracht: ‘Ja een brandweerauto’. 'Wat doet
de brandweerauto?' het kind zegt 'Tatu tatu'. Als een ander kind dit ziet en vervolgens op een auto gaat
zitten en heen en weer rijdt zegt de beroepskracht ook tegen dit kind 'Toet toet'. Door aandacht te hebben
voor de kinderen, door met de kinderen te praten en te zeggen wat zij doen en door te zorgen voor een fijne
sfeer op de groep, zorgen de beroepskrachten ervoor dat de emotionele veiligheid van de kinderen wordt
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gewaarborgd. 

Een van de beroepskrachten neemt de wat oudere kinderen op de groep mee naar de naastgelegen ruimte
waar normaal wordt gegeten. Hier wordt een knutselactiviteit gedaan. De beroepskrachten vertellen dat zij
de oudere kinderen soms wat extra uitdaging/aandacht willen geven en dit doen door de kinderen te
betrekken bij elkaar en te zorgen voor een groepsactiviteit. De andere beroepskracht is met wat kinderen
blokken aan het bouwen. De beroepskracht noemt de kleuren van de blokjes en vraagt aan de kinderen
'Welke kleur is dit?' en laat de kinderen de kleuren noemen. Als kinderen blokjes uit elkaars handen
proberen te trekken zegt de beroepskracht 'Jullie kunnen samen delen en spelen' en gaat erbij zitten. Ze
stimuleert de kinderen om positief met elkaar te spelen door te vertellen wat ze doen en ze naar elkaar te
laten kijken: 'Wauw de toren van ... is hoog', 'Kijk eens hoe goed ... aan het bouwen is'.

Als de kinderen moeten opruimen wordt er een opruimliedje aangezet. Dit is herkenbaar voor de kinderen.
Alle kinderen beginnen vervolgens zelfstandig op te ruimen, als een kind iets goed opruimt, wordt dit
benoemd. Na het opruimen moeten de kinderen allemaal op de bank zitten, het is herkenbaar voor ze want
alle kindjes lopen snel naar de bank toe. De beroepskracht haalt de stickerkaarten erbij, alle kinderen
hebben een eigen opruimkaart. De kaarten worden uitgedeeld en daarna mogen de kinderen zelf de sticker
plakken. Door de kinderen uitdaging te geven op verschillende niveaus, door ze te leren om samen te spelen
en door ze te stimuleren in zelfstandigheid, bevorderen de beroepskrachten de persoonlijke competenties.

Gebruikte bronnen:
-Pedagogisch beleidsplan, ontvangen op, 2 juni 2022
-Observaties in de groepen
-Gesprekken met de beroepskrachten
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De personen die bij het kinderdagverblijf werken, zijn met hun verklaring omtrent het gedrag ingeschreven
in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Voordat zij zijn begonnen met werken zijn deze personen
gekoppeld aan de houder in het PRK. Deze beoordeling gaat over het personeel dat in de periode van 16 tot
27 mei 2022 heeft gewerkt.

Opleidingseisen
De personen die bij het kinderdagverblijf werken, hebben een passend diploma zoals genoemd in de cao
Kinderopvang. Deze beoordeling gaat over het personeel dat in de periode van 16 tot 27 mei 2022 heeft
gewerkt.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiairs
Op de dag van het inspectiebezoek werken genoeg beroepskrachten op het kinderdagverblijf. In de groep
Daycare worden namelijk 9 kinderen opgevangen door 2 beroepskrachten. Dit aantal beroepskrachten past
bij het aantal kinderen dat wordt opgevangen en hun leeftijd. De groep Preschool is gesloten. 

Uit een steekproef van de presentielijsten van de kinderen en de werkroosters van het personeel van 16  tot
27 mei 2022 blijkt dat ook in deze periode genoeg beroepskrachten hebben gewerkt. Verder blijkt dat
alleen minder beroepskrachten werken op de tijden die zijn beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Het kindercentrum bestaat uit 2 stamgroepen:
- groep Daycare met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar; en
- groep Preschool met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

Ieder kind is geplaatst in 1 stamgroep. De groepen worden niet samengevoegd en kinderen worden niet in
een 2e stamgroep opgevangen. Wel zijn er kinderen met een combinatiecontract; zij zitten op sommige
dagen in de Daycare- en op sommige dagen in de Preschool-groep. Ouders tekenen hiervoor 2 verschillende
contracten.

Elk kind heeft een mentor. De mentor maakt 2 keer per jaar (maart en oktober) een verslag over de
ontwikkeling van het kind en nodigen ouders uit voor een gesprek als daar behoefte aan is. De mentor is ook
de contactpersoon voor ouders wanneer zij vragen hebben over hoe het met hun kind gaat.

Gebruikte bronnen:
-Personenregister Kinderopvang, gecontroleerd op 10 juni 2022
-Kopieën diploma’s en certificaten van beroepskrachten, ontvangen op 2 juni 2022
-Pedagogisch beleidsplan, ontvangen op 2 juni 2022
-Gesprekken met de beroepskrachten
-Presentielijsten, periode 16 mei 2022 tot 27 mei 2022 ontvangen op 2 juni 2022
-Werkrooster, periode 16 mei 2022 tot 27 mei 2022, ontvangen op 2 juni 2022
-Gesprek met leidinggevende, uitgevoerd op 16 juni 2022
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Veiligheid en gezondheid

Veiligheids- en gezondheidsbeleid
De houder heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat bestaat uit: een algemeen beleid veiligheid en
gezondheid, de risico-inventarisaties, protocollen en werkafspraken. Het algemeen beleid veiligheid en
gezondheid is vastgelegd voor de hele organisatie en maakt op enkele punten onderscheid per
kindercentrum. In het beleid is te lezen dat dit in te zien is voor ouders en beroepskrachten. Voor ouders is
dit in te zien op de Enjoy!-website, mochten ouders vragen hebben of extra informatie willen kunnen zij
mailen voor losse beleidsstukken. Voor medewerkers zijn de beleidsstukken/beleidsplannen te vinden in
een gedeelde Google Drive-map, ook is er een mogelijkheid om het beleidsplan te lezen op de
locatie. Verder is in het veiligheids- en gezondheidsbeleid aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en het
4-ogenprincipe en hoe ze hiermee omgaan.

In overleg met het team wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid jaarlijks herzien. Aan het begin van een
nieuw schooljaar worden de risico-inventarisaties gemaakt en naar aanleiding daarvan gemaakte plannen
onder de aandacht gebracht via een creatieve werkvorm. Elke 4 weken vindt een teamoverleg plaats en is
veiligheid en gezondheid een vast punt op de agenda. Dan kunnen aanvullingen gedaan worden om de risico-
inventarisatie en maatregelen actueel te houden. Elke 8 weken wordt op basis van evaluaties aandacht
besteed aan de voortgang van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en wordt dit afhankelijk van de
uitkomst aangepast of gewijzigd. 

De achterwachtregeling is opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Er zijn 5 personen die
ingeschakeld kunnen worden als achterwacht. 

Alle vaste beroepskrachten hebben een EHBO-certificaat. In de onderzoeksperiode van 16 tot 27 mei 2022
is altijd ten minste een van hen ingezet tijdens de opvang van de kinderen.

Gebruikte bronnen:
-Observaties
-Gesprekken met de beroepskrachten
-Veiligheids- en gezondheidsbeleid, ontvangen op 2 juni 2022
-Werkrooster personeel, 16 mei 2022 tot 27 mei 2022, ontvangen op 2 juni 2022
-Kopieën EHBO-diploma’s, ontvangen op 2 juni 2022
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid

• Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een
kindercentrum draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch
beleidsplan wordt gehandeld.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan aspecten van verantwoorde dagopvang, bedoeld in
artikel 2 van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze
waarop de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en gestimuleerd en daarbij naar een
doorlopende ontwikkellijn met het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang wordt
gestreefd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de wijze waarop: 
- met toestemming van de ouders kennis over de ontwikkeling van het kind wordt
overgedragen aan de school bij de overgang van het kind naar het basisonderwijs en aan
de buitenschoolse opvang bij de overgang van het kind naar de buitenschoolse opvang; 
- bijzonderheden in de ontwikkeling van het kind of problemen worden gesignaleerd en
ouders worden doorverwezen naar passende instanties voor verdere ondersteuning.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de wijze
waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek
met de ouders bespreekt en de wijze waarop aan de ouders en het kind bekend wordt
gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat ten minste een concrete beschrijving van de
werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen.

• Het pedagogisch beleidsplan bevat, indien van toepassing, een concrete beschrijving van
de taken die beroepskrachten in opleiding, stagiairs en vrijwilligers in de dagopvang
kunnen uitvoeren en de wijze waarop zij hierbij worden begeleid.

Pedagogische praktijk

• In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de
ontwikkelingsfase waarin kinderen zich bevinden: 
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor
de autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur
wordt geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en
geborgen kunnen voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische
vaardigheden, cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden,
teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een
veranderende omgeving; 
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds
zelfstandiger relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de
algemeen aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een
respectvolle omgang met anderen en een actieve participatie in de maatschappij.

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
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• In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn: a. de houder of voorgenomen
houder van een kindercentrum; b. de participerende ouder; c. de personen die op basis van
een arbeidsovereenkomst met de houder of met een uitzendorganisatie tijdens
opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een onderneming
waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen; d. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder
structureel tijdens opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waar kinderen
worden opgevangen; e. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of
zullen hebben tot informatie over de kinderen die worden opgevangen; f. de personen van
18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd hun
hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren
aanwezig zijn of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres. Voor
zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en
met f ingeschreven in het personenregister kinderopvang.

• Na inschrijving van een persoon als bedoeld in artikel 1.50 derde lid van de wet in het
personenregister kinderopvang en na koppeling met de houder kan de persoon zijn
werkzaamheden aanvangen.

Opleidingseisen

• Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest
recent aangevangen cao Kinderopvang.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiairs

• De houder van een kindercentrum zet voldoende beroepskrachten in voor het aantal
kinderen dat wordt opgevangen, met dien verstande dat: 
- de verhouding tussen het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal
aanwezige kinderen in een stamgroep wordt bepaald op grond de rekenregels; 
-indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep de verhouding tussen
het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de
gecombineerde groep wordt bepaald op grond van de rekenregels.

• Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten
worden ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio
benodigde aantal beroepskrachten ingezet.

Stabiliteit van de opvang voor kinderen

• Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1,
onderdeel a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
Indien een stamgroep wordt gecombineerd met een basisgroep wordt de maximale
grootte van de gecombineerde groep bepaald op grond van bijlage 1, onderdeel c van het
Besluit kwaliteit kinderopvang.

• Aan ieder kind wordt een mentor toegewezen. De mentor is een beroepskracht van het
kind en bespreekt de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders. Tevens is de
mentor voor de ouders aanspreekpunt bij vragen over de ontwikkeling en het
welbevinden van het kind.

Veiligheid en gezondheid
Veiligheids- en gezondheidsbeleid

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze
waarop de houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het veiligheids- en
gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen
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van beleid, implementeren, evalueren en actualiseren.
• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een concrete beschrijving van de wijze

waarop de houder van een kindercentrum er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids-
en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders.

• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat, indien van toepassing, een concrete
beschrijving van de wijze waarop de achterwacht is geregeld indien er met inachtneming
van de beroepskracht-kindratio of bij het afwijken van de inzet van het minimaal aantal in
te zetten beroepskrachten op grond van de beroepskracht-kindratio, slechts een
beroepskracht op het kindercentrum aanwezig is.

• De houder van een kindercentrum draagt er zorg voor dat er gedurende de dagopvang te
allen tijde ten minste één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen
van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet kinderopvang aan deze
kwalificatie gestelde nadere regels.
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Naam voorziening : Enjoy! Kinderopvang B.V.

KvK-vestigingsnummer : 000007233876

Website : http://enjoy-preschool.nl

Aantal kindplaatsen : 32

Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee

Naam houder : Enjoy! Kinderopvang B.V.

Adres houder : Amsterdamseweg 108

postcode en plaats : 1182 HH Amstelveen

KvK-nummer : 58258574

Naam GGD : GGD Amsterdam Inspectie kinderopvang

Postadres : Postbus 2200

Postcode en plaats : 1000 CE AMSTERDAM

Telefoonnummer : 020 555 55 75

Onderzoek uitgevoerd door : Mw. W. de With

Naam : Gemeente Amstelveen

Postadres : Laan Nieuwer-Amstel 1

Postcode en plaats : 1182 JR AMSTELVEEN

Datum inspectiebezoek : 27-05-2022

Opstellen concept inspectierapport : 30-06-2022

Zienswijze houder : 11-07-2022

Vaststellen inspectierapport : 12-07-2022

Verzenden inspectierapport naar houder en
oudercommissie

:

Verzenden inspectierapport naar gemeente :

Openbaar maken inspectierapport :

Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Gegevens houder

Gegevens toezicht

Gegevens toezichthouder (GGD)

Gegevens opdrachtgever (gemeente)

Planning
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.

In 2022 hebben wij wederom een waardevol en positief inspectierapport ontvangen waar wij natuurlijk erg
trots op zijn. 
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